
Téma: Probouzení 

 

Podtéma: Jaro je tu 

 

Týden: 8. – 12.3.2021 

 

pondělí 

Písnička - jaro dělá pokusy - poslech z youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k  

Očekávané výstupy: Vyhledávat příležitost ke zpěvu a tanci. Těší se z poslechu 

hudby.  

Činnost: Poslechněte písničku. Vysvětlete pojem periskop. Zatancujte si s dětmi na 

tuto písničku a vytleskejte do rytmu.  

 
 

 

úterý 

Pracovní list - Jarní kytičky 

Očekávané výstupy: sluchová analýza, určení počtů slabik, seznámení s druhy jarních 

květin 

Činnost: pracovní list kytičky - nejprve pojmenujte kytičky, poté vytleskejte slabiky a 

počet slabik zaznamenejte pomocí puntíků do připravených rámečků. Na závěr mohou 

děti kytičky vybarvit.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k


 
 

 

 

 



středa 

Skládání sněženek z papíru + dokreslení stonků 

Očekávané výstupy: procvičování a zdokonalování jemné motoriky, přesné skládání, 

stříhání a lepení 

Činnost: Z bílého papíru vystřihneme čtverec. Přeložíme podle úhlopříčky, aby vznikl 

trojúhelník. Na nejdelší straně si vyznačíme prostředek. Zhruba v tomto místě 

přehneme jednotlivé cípy tak, aby vznikly lístky květu. Poslední cíp přeložíme dozadu  

a květ  nalepíme na papír. Stonek dokreslíme pastelkou nebo fixou. Postup: 

 
 

čtvrtek 

Rozlišování živé x neživé přírody  

Očekávané výstupy: Rozlišujeme, co patří do živé a neživé přírody. Prohlubovat vztah 

k rostlinám a živočichům. Šetrné zacházení s předměty a věcmi neživé přírody. 

Schopnost diferenciace. 

Činnost: Vysvětlit dětem pojmy živá a neživá příroda. Pracovní list živá a neživá 

příloha viz. příloha. Prohlédněte obrázky, pojmenujte je. Zvolte dvě pastelky. Jednou 

barvou označte živou a druhou neživou věc. Následně můžete uskutečnit vycházku do 

přírody, kde děti budou určovat, co patří do živé a neživé přírody v praktické činnosti.  



 

 
 

pátek 

poslech příběhu o jaru - "Jak zasadili semínko"  



Očekávané výstupy: Vědět, jaké podmínky potřebuje k životu rostlinka. Mít vědomí, 

že nesprávným zacházením mohou rostliny přijít o život. Vést děti k vzájemné 

spolupráci a pomoci. Procvičování paměti a pozornosti - krátká reprodukce příběhu. 

Činnost: odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U  

Zhlédnout pohádku. Zjistěte, co potřebuje semínko ke svému životu, jak se o něj 

starat. Krátce převyprávějte pohádku. Následně mohou děti ilustrovat pohádku dle 

vlastní fantazie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U

